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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  9.5.2016, 16:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka 

KPSS), Helena Gračková (Charita Kojetín), MUDr. Jana Palmašová (členka RM), 
Jana Krejsová (uživatelka SS) 

Nepřítomni:  Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Lenka Vargová (uživatelka SS), 
Hosté: MUDr. Jarmila Pražáková, Světlana Němčáková 
 
Program:  

 
1) Informace MUDr. Pražákové, občanský spolek pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením  
2) Celkové vyhodnocení zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti na základě 

realizovaného dotazníkového šetření  
3) Hodnocení naplňování komunikačního plánu za rok 2015 
4) Různé  

 
Jednání zahájila koordinátorka KPSS (dále jen ŘS) Alice Přehnalová přivítáním přítomných. Na 
základě počtu přítomných členů sdělila, že komise je usnášení schopná a představila program 
jednání. 
 

1) Informace MUDr. Pražákové, občanský spolek pro rodiče s dětmi se zdravotním 
postižením  
 

MUDr. Pražáková je předsedkyní občanského spolku Náruč naděje pro rodiče s dětmi se 
zdravotním postižením z Kroměříže a jeho okolí. Přítomné členy ŘS MUDr. Pražáková informovala 
o absenci sociální služby Denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením. Tyto děti ukončí 
povinnou školní docházku přibližně v 19-ti letech, rodiče těchto dětí pracují a potřebují zabezpečit 
po dobu své pracovní činnosti péči o děti. Ambulantní péči a pobyt v přirozeném domácím prostředí 
rodiče těchto dětí upřednostňují před umístěním dětí do pobytového zařízení. V současné době by 
se jednalo o poskytnutí služby pro 4 děti s kombinovaným postižením.   
 
MUDr. Pražáková jednala s představiteli Městského úřadu Kroměříž, Zlínského kraje a MPSV. 
Zařízení, která provozují denní stacionář, mají naplněnou kapacitu nebo děti s kombinovaným 
postižením nepřijímají. Dalším problémem pro poskytování požadovaných služeb je také 
nedostatek volných prostor vhodných pro vybudování stacionáře.  
 
Vedoucí Centra denních služeb Charity Kojetín, p. Němčákovou, bylo sděleno, že ohledně možnosti 
poskytování sociální služby pro děti s kombinovaným postižením Charitou Kojetín bude MUDr. 
Pražákovou kontaktovat. Požadavek na poskytování sociální služby denního stacionáře pro děti se 
zdravotním postižením byl vznesen také rodiči dětí z Kojetína při společném setkání s vedením 
Města Kojetín dne 22. března 2016.  
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2) Celkové vyhodnocení zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti na 

základě realizovaného dotazníkového šetření  
 

Na základě dotazníkového šetření bylo uskutečněno celkem 165 rozhovorů ke zjištění potřeb 
uživatelů sociálních služeb a veřejnosti. V cílové skupině seniorů a osob se zdravotním postižením 
bylo uskutečněno 83 rozhovorů, ve skupině osob ohrožených sociálním vyloučením a etnické 
menšiny bylo realizováno 23 rozhovorů, za rodinu s dětmi a veřejnost bylo provedeno 59 
rozhovorů. Vyhodnocení odevzdaných dotazníků bylo provedeno za každou cílovou skupinu. 
Zjištěné závěry z vyhodnocení byly koordinátorkou předloženy přítomným členům ŘS. 
Vyhodnocení za jednotlivé cílové skupiny bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými členy ŘS a je 
přílohou tohoto zápisu.  
 
 

3) Hodnocení naplňování komunikačního plánu za rok 2015 
 

Hodnocení naplňování komunikačního plánu za rok 2015 bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými 
členy ŘS.  

 
 

4) Různé  
 

Přítomnými členy ŘS bylo dohodnuto na červnové jednání přizvat zástupce organizace Kappa-Help 
Přerov, která provozuje v Kojetíně Poradenské centrum pro problémy se závislostmi a zástupce 
Osadních výborů Kovalovice a Popůvky. Jejich pozváním byla pověřena koordinátorka p. 
Přehnalová.   
 

Další setkání členů řídící skupiny bylo dohodnuto na středu 15. června 2016 od 16 hodin. 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
V Kojetíně dne 9. května 2016  
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 


